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زماهے میں ایک خورل ہوتے تھے۔ کشی  





 کے دهیا وہ کہ تھی خواہض کی صاذب خورل خودھپور۔ خورل تھا هام کا ُان
 تعریف کی فوج کی ُان خورل کے ملکوں صبھی اور  بویں خورل مطہور   صے صب

   وہ لیے اس کریں۔
 تھے۔ رکھےت ُچشت اور  مصروؼ بہت کو فوخیوں اپےن

  
 کرتے، صاؼ هالیاں کی بودولوں فوخی کچھ اگر
 فوخی بالی کرتے۔ ِاصتری  پر وردیوں کچھ تو
 کرتے۔ پالض میڈلز اور  خوتے اپےن اپےن



کے صاتھ صبھی فوخی پریڈ گراؤهڈ  صبد ہوتے ہی، صورج کی پہلی کرهوں 
 پر ذاطر ہوتے۔ وہ ظاهدار وردی پہن کر، میدان میں بڑی بلودی صے

 لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ کی مطق کرتے۔



کے بعد، فوخی الگ الگ ٹکػڑیوں میں بوٹ خاتے۔ ُان میں صے باورچی، باورچی  پریڈ ختم ہوهے 
 خاهے میں کھاها پکاهے چےل خاتے۔

 گھڑصوار، اصػبل میں خا کر گھوڑوں کو کھاها کھالتے اور ُان کی دیکھ بھال کرتے۔



کے ولت خب  کیمپ ُپر صکون ہوتا، تو خورل خودھ پور رات کو کافی دیر تک کػتابیں پڑھےت  ظام 
کے لصے کہاهیاں  هے خوگ میں فتد کیشے ذاصل کی؟ وہ ان بہادروں  کے مطہور خورلوں  رہےت۔ دهیا 
پڑھےت۔ ُاهہیں ُاس بڑے دن کا اهتظار تھا خن ُان کا بھی ُدهیا میں بڑا هام ہو اور ُان کی فوج کا ڈهکا 

 بجے، اور ُان پر بھی کوئی ایشی ہی موٹی کػتاب لکھے۔



 صفید اپےن پور  خودھ خورل خب کو اتوار ایک
 میدان کے پاس کے خوگل کر ہو صوار پر گھوڑے

زر  صے
ُ
 کی رهگ الل چمکیلی ایک تبھی تھے، رےہ گ
 کاٹا۔ راصتہ کا ُان هے لومڑی 
 اور  گیا ڈر کر دیکھ اچاهک کو لومڑی  الل گھوڑا،
 هتیحہ؟ ہوگیا۔ کھڑا پر پیروں پچھےل دوهوں اپےن

 ان اور  ِگرے  پر زمین صے دھڑام پور  خودھ خورل
 میں خوگل صے وہاں ہوا مارتا ُکالچے گھوڑا کا

 گیا۔ ہو رفوچکر





 تھے۔ گرے  پر لالین کے گھاس مالئم ہری، وہ کیوهکہ لگی هہیں چوٹ خاص کوئی کو  پور  خودھ خورل
  خوظبو بھیوی بھیوی صے میں ُاس اور  تھی مالئم گھاس

 
 صاذب خورل کہ ےہ یہ بات کی تھی۔تعحب رہی ا

ئی پشود اتوی گھاس کو
 
 ایک کا گھاس هے ُاهہوں تھا۔ رہا کر هہیں ہی خی کی ُاٹھےن صے وہاں کا ُان کہ ا

 صیوکػےت دھوپ گرم لیےٹ، لیےٹ پر گھاس وہیں وہ پھر رےہ۔ چباتے درمیان کے داهتوں اپےن ُاصے اور  توڑا توکا
 رےہ۔



یا یاد ُاهہیں  بعد دیر کافی
 
 کیمپ ُاهہیں اب کہ ا

 ُاٹھے صے دلی بے بڑی  وہ چاہیےئ۔ خاها واپس میں
 غرؼ کی کیمپ ہوئے کرتے رائٹ لیفٹ اور 

 بڑھے۔
زر  بار کػئی پہےل وہ صے پگڈهڈی ُاس ویشے

ُ
 چکے گ

  تھے۔
 

ج هے ُاهہوں مگر
 
 هہیں کبھی پہےل وہ دیکھا، خو ا

 تھے۔ میں خلدی بہت وہ تب ظاید تھا۔ دیکھا
 چوےہ، میداهی خرگوش، گلہریاں، ُاهہیں اب

 کچھ دیےئ۔ دکھائی بھی کبوتر خوگلی اور  صاہی
یا۔  هظر بھی مور  ایک ُاهہیں پر فاصےل

 
  ا





 کی چڑیوں  هے ُاهہوں بعد کے عرصے بہت
 ایک صاذب خورل پھر تھی۔ ُصوی چہچہاہٹ

ئے۔ پاس کے کھیت
 
 خوبصورت کھیت پورا ا

 خوبصورت ِاتوا تھا۔ بھرا صے پھولوں خوگلی
 تھا۔ دیکھا هہیں کبھی پہےل هے ُاهہوں هظارہ
 پھول کے رهگوں اور  غرز  الگ الگ اتےن وہاں
 هہیں بھی تصور  کبھی هے ُاهہوں کا خن تھے،

 اتےن بھی میں خواب مصور  کوئی کیاتھا۔
 صکػتا۔ بھر هہیں رهگ خوبصورت

  
 ُرکے تک لمروں کچھ وہاں پور  خودھ خورل
 دیکھےت کو خوبصورتی اهوکھی کی وہاں اور  رےہ
 میں خمگھےٹ  ایک کے پھولوں وہ پھر رےہ۔
 مکھیوں کی ظہد لگائے ِٹکػٹکی وہ  گػےئ۔ بیٹھ
 الگ الگ لیے کے ظہد خو رےہ، دیکھےت کو

 کہ لگا ُاهہیں تھیں۔ رہی لے خائزہ کا پھولوں
  پر هاک کی ُان طرور مکھی کی ظہد ایک

 
 کر ا

 مکھیوں والی کرهے کاج کام لیکن گی۔ بیٹھے
 مطہور  پاس کے ُان کہاں؟ ُفرصت ِاتوی بھی کو

 تھا۔ هہیں ولت کا دیکھےن کو خورل







 کا غظب کػتوا وہاں رےہ۔ دیکھےت کو مکھیوں کی ظہد اور  پھولوں برهگے رهگ  تک دیر بہت خورل
 دیکھی؟ هہیں کیوں پہےل هے ُاهہوں خوبصورتی کی غظب یہ کی لدرت !تھا صکون
 وہ تھے۔ گػےئ دب پھول کچھ صے بیٹھےن کے ُان کہ دیکھا هے ُاهہوں تو ُاٹھے وہ خب بعد دیر بہت
 هہیں خاها کر چھوڑ  وہاں کو پھولوں ُان صاذب خورل تھے۔ رےہ لگ ُاداس اور  مرخھائے پھول
 اپےن پھول دو صے وہاں هے ُاهہوں لیے ِاس تھا۔ خاها واپس کیمپ اپےن ُاهہیں اب لیکن تھے۔ چاہےت
 لیے۔ لے صاتھ





 گالس ایک کے پاهی هے ُاهہوں تھی۔ گػئی ہو رات پہوچےت پہوچےت واپس میں کیمپ کو  پور  خودھ خورل
 گػےئ۔ صو صاذب خورل بعد دیر کچھ دیا۔ رکھ میں کمرے  اپےن ُاهہیں کر ڈال کو پھولوں دهوں ُان میں،

 ُان تھیں۔ دیکھی ِدن پچھےل هے ُاهہوں خو رےہ دیکھےت میں خواب کو چیزوں خوبصورت ُان وہ رات س اُ 
 رائٹ، لیفٹ میں خواب ُاهہیں پھر تھے۔ ظامل  پھول خوگلی اور  صورج خاهور، چڑیاں، خوبصورت میں
 کی خوگل کہ تھا رہا ہو ظور  ِاتوا صے بوٹوں بھاری  کے ُان دیےئ۔ دکھائی فوخی ہزاروں کرتے رائٹ لیفٹ
 خوتوں اپےن کو پھولوں خوگلی فوخی، ہوئے کرتے رائٹ لیفٹ گػےئ۔ بھاگ صے وہاں خاهور  اور  چڑیاں صاری 
هکھ کی ُان  !چوهکے صاذب خورل صے اس تھے۔ رےہ روهد تےل

 
ئے۔ پر فوخیوں وہ !"ُرکو !ُرکو" ُکھلی۔ ا

ّ
 ِچال

یا خیال ُاهہیں پھر
 
 کوظض کی صوهے دوبارہ هے صاذب تھے۔خورل رےہ دیکھ خواب ایک مرض تو وہ کہ ا

ئی۔ هہیں هیود دوبارہ ُاهہیں لیکن کی،
 
 ا





 کو پھولوں هازک اور  خوبصورت مرتبہ ہزاروں هے فوخیوں کے ُان کہ لگی صچ پر غور  پکے بات یہ ُاهہوں
 چوٹ تو هہ کو کشی میں اب" گا۔ ہو ڈرایا کو خاهوروں چھوٹے اور  گا، ہو ُکچال صے خوتوں اپےن

 مدد کی خاهوروں میں" کہا۔ صے خود هے صاذب خورل ،" گا ڈراؤں کو کشی ہی هہ اور  گا پہوچاؤں
 "گا ُاگاُوں چیزیں والی دیےن زهدگی دیگر اور   درخت ، پھول اور  گا کروں



 کو گھروں اپےن اپےن کر چھوڑ  فوج صبھی، وہ کہ کہا کر بال کو فوخیوں اپےن هے ُاهہوں صبد دن اگےل
 مل فوخی صب کہ تھے چاہےت صاذب خورل کریں۔ کام هیک اور  اچھا کوئی اور  خائیں چےل واپس
 صب کر ُصن بات کی صاذب خورل بوائیں۔ ملک خوبصورت صے صب کا دهیا کو، ملک اپےن کر

  ہوا؟ کیا پر تھے۔ ہی صاذب خورل خوش زیادہ صے میں ُان لیکن ہوئے۔ خوش بہت فوخی





   کیا ظروع خوتوا کو کھیتوں اپےن هے کشاهوں
 بوئے۔ بیج لیے کے فصل اگلی اور 





هے خال ُاٹھائے اور صمودر میں مچھلی پکػڑهے گػےئ۔  ماہی گیروں 



  کو چھاؤهی فوخی کی ُان کہ دیا ذکم هے صاذب خورل
 خائے۔ دیا بدل میں ظہر خوبصورت ایک



 ُاس ظہر میں دکاهیں اور صکول ہوں۔ بہت صارے پارک ہوں، خہاں بچے کھیل صکیں۔





 کی کام ہی روز وہ تھے۔ ُپرخوش اور  خوش بیرد صے کام ِاس پور  خودھ خورل
 خورل بھی لوگ ملےت۔ صے فوخیوں ُپراهے اپےن وہ وہاں خاتے۔ کرهے معائوہ کا رفتار

 ہوتے۔ خوش بہت کر مل صے صاذب



 خاتے بھی پر خگہ ُاصے وہ روز ہر
 پہےل صے صب هے ُاهہوں خہاں
 اب تھے۔ دیکھے پھول خوگلی
 صے وہاں میں موصم کے صردی
 ُاس وہ بھی پھر تھے۔ غائب پھول
 مٹی کی وہاں اور  دیکھےت کو خگہ
 ُاٹھا میں ہاتھوں دوهوں اپےن کو
 کہ تھا پتا کو صاذب خورل تے۔
تے بہار

 
 یہ صے میں مٹی ہی ا
 اور  گے خاگیں بیج کے پھولوں
 اوپر کے زمین کو گردن اپوی

 گے۔ ُاٹھائیں





 هئی پر درختوں بکھیرے۔ رهگ اپےن هے پھولوں خوگلی دوبارہ پھر ہوئی۔ ختم صردی رفتہ رفتہ
 هکےل۔ کےّل  هوھے هوھے صے میں ُان تھے بوئے بیج کو هے کشاهوں هکلیں۔ کوهپلیں اور  پتیاں



 لدے پر درختوں تھے۔ گػےئ ہو کے اوهچائی کی کودھے اب پودے ہرے  کے مکػئی
 صمودر چمکیےل میں کطتیوں اپوی گیر ماہی صبد صبد تھے۔ چکے پک اب پھل
 تھے۔ رےہ گا گیت کے خوظی ولت خاتے میں



 خع اہم دو کو پور  خودھ خورل دن ایک
 دهیا خع ایک صے میں ُان ہوئے۔ موصول

 ِهکوالئی خورل مطہور  صے ذصے مطرلی کے
 مطہور   خع دوصرا تھا۔ لکھا هے مارکوِوچ
 ذصے مغربی کے دهیا خو تھا، کا کشٹی خورل
یا صے
 
 کے پور  خودھ خورل هے دوهوں تھا۔ ا
 کی ُاس ےہ رہا ہو هیا کچھ خو میں ملک
 میں ذكیكت وہ اور  تھی ُصوی تعریف بہت
 تھے۔  چاہےت دیکھوا کو خادو اس

 فوخی اعلی   دوهوں فورا   هے پور  خودھ خورل
هے میں ملک اپےن کو افشروں

 
 دعوت کی ا

 کشٹی خورل اور   مارکوِوچ ِهکوالئی خن دی۔
 کے پیل ایک اور   پور  خودھ خورل تو پہوچے
 خورل پھر کیا۔ اصتكبال کا ُان هے بیوڈ

 ملک اپوا کو مہماهوں دوهوں خودھپور 
 گػےئ۔ لے دکھاهے





 اور  صبزیاں پھول، پھل، خوگل، باغیچے، باغ ُاهہیں هے پور  خودھ خورل
 خس دیکھا ظہر  بہترین ایک هے ُاهہوں پھر دکھائے۔ کھیت بھرے  صے اهاج
 تھے۔ میدان کے کھیل اور  پارک تمام میں



 ُاهہیں اور  تھے کرتے پیار صے خاهوروں والعی لوگ کے وہاں کہ دیکھا هے مہماهوں دوهوں
خر تھے۔ هہیں بھگاتے اور  دھمکاتے ، ڈراتے

 
 ِدکھاهے خگہ وہ ُاهہیں پور  خودھ خورل میں ا

 تھے۔ دیکھے پھول پہےل صے صب هے ُاهہوں خہاں گػےئ لے



 ہوا ڈھکا صے لالین کے پھولوں خوگلی کے رهگ الکھوں ہزاروں تک میلوں کھیت، پر وہاں اب
ہشتہ بہت وہ گػےئ۔ بیٹھ وہیں خورل تیووں تھا۔

 
  پھول کوئی وہاں صے خس بیٹھے، کر صوبھل ا

خر خائے۔ هہ کچال
 
 ےہ  خیال عمدہ کػتوا" مشکرائے۔ کر دیکھ کو دوصرے  ایک خورل تیووں میں ا

پ
 
پ" کہا۔ هے کشٹی خورل ،"کا ا

 
 "ےہ۔ بوایا ملک خوبصورت صے صب کا دهیا کو ملک اپےن هے ا



پ پر غور  یكیوی"
 
 پھر کہا۔ هے مارکوِوچ ِهکوالئی "ہیں، لوگ خوش صے صب کے دهیا لوگ، ا

پ پور، خودھ خورل" کہا، کر مل هے مہماهوں دوهوں
 
 اور  مطہور  صے صب کے دهیا والعی ا

 "ہیں۔ خورل عظیم





 پر لالین کے پھولوں بیچ، بیچوں کے کھیت خورل، عظیم اور  مطہور  صے صب کے دهیا پوری  پھر
 لگے۔ ُمشکراهے کر دیکھ کو صورج اور  گػےئ لیٹ



 
 عرِض هاظر

 
 ظروع عظیم خوِگ  دوصری  تب ہوئے۔ پیدا میں اهگلیوڈ میں 1938 چارٹرز  خیوٹ
 خوگی کیا، مرشوس ماذول کا پہےل صے خوگ هے ُاهہوں تھی۔ والی ہوهے

 گہرا ایک لیے کے امن میں خیوٹ صے صب اس دیکھی۔ دوڑ  کی ہتھیاروں
 ہوا۔ پیدا خذبہ

 

 دوصری  تب ہوئی۔ میں اهگلیوڈ میں ء 1938 پیدایض کی فورمین مائیکل
 ذادثہ زبردصت رات خوفواک ایک تھے۔ رےہ موڈال بادل کے عظیم خوِگ 
 کے ُان رات ُاس تھے۔ صوئے میں هیود گہری  اور  تھے کے صال تین وہ تب ہوا۔

کر بم ایک پر چھت کی کمرے 
 
 کچھ صے ُان بم ےہ۔ یاد پہلی کی ُان یہ پھٹا۔ ا

گے وہ کر ٹکرا صے دیوار پھر گرا، پر دوری  کی اهچ
 
 وہاں اور  گرا میں چموی کی ا

 ایک هے مائیکل بعد کے ہوهے ختم عظیم خوِگ  بچے۔ بال بال مائیکل، پھٹا۔
رُزو کی ُدهیا امن ُپر

 
 کے خوگ ُاهہیں صال صے بہت کے بچپن اپےن لیکن کی۔ ا

 پڑے۔ گزارهے میں صائے

 

 کہاهی زهدہ اور  مزیدار ایک مائیکل اور  خیوٹ میں خورل ی د کػتاب پہلی اپوی
 اپوی میں لوگوں صے کہاهی کی ُان کہ تھے چاہےت وہ تھے۔ چاہےت کرها تخلیق
ج کػتاب یہ بعد صال پچاس ہو۔ پیدا خیال کچھ لیے کے دهیا

 
 ہی ویشی بھی ا

ج تھی۔ تب خیشی ےہ
 
 کی ترفؼ ماذولیاتی بلکہ کی امن صرؼ هہ کو دهیا ا

ج ےہ۔ طرورت صخت بھی
 
 اہم بہت ماذولیات اور  امن موطوعات دوهوں یہ ا

 ہیں۔



ؼ صکول مارِٹس صیوٹ تعلیم کی چارٹرز  خیوٹ
 
رٹ، ا

 
 ا

 مائیکل ماللات کی ُان وہیں ہوئی۔ میں اهگلیوڈ
 بلیوں دو اپوی میں لودن اب خیوٹ ہوئی۔ صے فورمین

 اور  ہیں بواتی تصاویر بھی اب وہ ہیں۔ رہےت صاتھ کے
 ہیں۔ لگاتی همائض کی ُان

 کے فن ہی میں عمر کی صال پودرہ هے فورمین مائیکل
 االلوامی بین کػئی کو کػتابوں کی ُان رےہ۔ علم غالِب 

 مطہور  هے ُاهہوں صاتھ صاتھ ہیں۔ مےل اهعامات
صکر ، ِڈکوس چارلس مثال   مصوفین

 
 اور  وائلڈ ا

 صووارا صے تصاویر اپوی بھی کو کػتابوں کی ظیکشپیر
 ےہ۔



 گھوڑے اپےن خورل گھموڈی ایک پہےل عرصہ بہت
س اپےن بار، پہلی هے ُاهہوں تب ِگرے۔ صے

 
 پاس ا

 خوبصورتی کی پھولوں خوگلی ُاگے میں زمین کی
 ِاس وہ کہ کیا عہد هے ُاهہوں دن ُاس دیکھا۔ کو
 گے۔ بھریں صے خوبصورتی اور  امن کو ُدهیا

 
ج
 
 خوگ صرد خب پہےل صال پچاس بھگ لگ صے ا

 لیے کے بچوں هے خاهدان ایک تھ تھی پر اهتہا اپوی
 میں کػتاب ِاس لکھی۔ کػتاب کی غرح  هئی ایک
 ُاخاگر کو خاتےم کے ماذول اور  غلػیوں کی خوگ
 کےصدر امریکہ کیویڈی ایف خان تبھی گیاتھا۔ کیا
 باراک میں اگشت صال ُاصی اور  تھے گػےئ چےن
   تھے۔ ہوئے پیدا  اوباما

 
ج   کػتاب یہ  بھی بعد عطروں

 
 یہ ےہ۔  کػتاب کی ا

   ےہ۔ کػتاب کی ولت ہمارے یہ کہ ےہ صچ


